
B I O V I T A L

ION 2 
MINERAL

LITERATURA CIENTÍFICA
INCI Name (CAS): Water (7732-18-5) / Saccharomyces silicon ferment (-) 
/ Saccharomyces magnesium ferment (-) / Saccharomyces copper ferment (-) 
/ Saccharomyces iron ferment (-) / Saccharomyces zinc ferment (-) / Propylene 
glycol (57-55-6) / Zinc PCA (68107-75-5) / Phenoxyethanol (122-99-6) / 
Ethylhexylglycerin (70445-33-9).



ION 2 MINERAL
Ativo anti-aging desenvolvido com minerais biotecnológicos que promovem a bioletricidade cutânea,  
ou seja, mimetizam os sinais elétricos da pele, facilitando a comunicação celular, e assim estimular o 
processo rejuvenescedor.

A bioeletricidade e os minerais
A bioeletricidade é uma das formas fundamentais das células se comunicarem entre si. Estes sinais são 
emitidos pelo corpo de várias maneiras, através da pele, mensagens neuronais, ou até mesmo pelo fato 
de iniciar o batimento cardíaco. 

A pele utiliza desses sinais bioelétricos para ativar o processo de reparação e cicatrização. Quase todas 
as células vivas, de fato, são dotadas de carga elétrica essencial, e esses sinais elétricos funcionam como 
“baterias miniaturizadas”. 

O processo elétrico ajuda a orientar as atividades fi siológicas ao nível celular, promove rejuvenescimento 
da pele, estimula colágeno e elastina, mantendo-a saudável e em perfeito equilíbrio.

A bioeletricidade e o envelhecimento
À medida que envelhecemos, os sinais bioelétricos naturalmente diminuem, o que pode resultar em 
diminuição da comunicação celular, produção de proteínas essenciais, tais como colágeno e elastina, 
podendo levar a formação de linhas fi nas e rugas, perda de fi rmeza e fl acidez da pele. 

A tecnologia de ION 2 Mineral é baseada na criação e entrega dos limites biológicos de eletricidade 
diretamente sobre a pele, estimulando naturalmente o processo de rejuvenescimento intrínseco, através 
de minerais energizados que permanecem na superfície da pele, mimetizando os sinais elétricos, para 
reconstruir e restaurar o aspecto jovem da pele.

A formação de eletricidade na superfície da pele, é similar à do processo de cicatrização, que leva à 
produção de colágeno, a qual é transferida de célula a célula até chegar às camadas mais profundas, 
estimulando a multiplicação das fi bras colágenas. O ION 2 Mineral contém especialmente o zinco e 
cobre (os mesmos íons das pilhas), que combinados com a água da formulação, funcionam como uma 
espécie de “BATERIA”, uma corrente elétrica.

Zinco Cobre

Zn2 Cu2

Elétrons
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Essa carga elétrica fica sobre a pele, atuando como um “sistema sem fio” promovendo uma intensa 
comunicação celular, uma transferência de informações independente da distância e polaridade. Os 
sinais bioelétricos controlam a proliferação, migração e diferenciação celular, fazendo do ativo ION 2 
Mineral uma grande inovação em ativos anti-agings.

Processo de obtenção
ION 2 Mineral é um bioativo composto por um complexo de minerais essenciais, preparado a partir 
de uma cultura de células de leveduras. É um organo mineral completo, contendo elementos essenciais 
para a saúde da célula, nas mesmas proporções que estes são encontrados no plasma.

A importância de traços de minerais nos organismos vivos tem sido extensivamente documentada e o
“Food and Nutrition Board” (divisão da Academia Nacional de Ciência-USA) recomendou doses 
diárias mínimas de vários minerais. A biodisponibilidade desses elementos obtidos de protoplasma de 
células vivas facilita sua penetração e absorção pelas células.

Atividade biológica dos principais componentes
Zinco: é um biocatalisador que intervém no sistema endócrino e nas reações enzimáticas em nível 
dérmico. O Zinco é essencial para a formação de células sanguíneas e a produção de hormônios das 
glândulas endócrinas, especialmente as glândulas genitais e pituitária. É essencial também para a 
multiplicação celular e síntese de RNA e DNA.

Regula a atividade de várias enzimas da membrana tais como adenosina trifosfotase e fosfolipase A2, 
inibindo-as. Isto ocorre porque o Zinco interrompe algumas atividades dependentes de energia da 
membrana plasmática e melhora a integridade da membrana celular. Além do mais, o Zinco parece 
ter uma ação protetora contra os radicais livres; ativa a Superóxido Dismutase (S.O.D). O Zinco 
intervém no processo de defesa imunológica, ativando a enzima principal do sistema imunitário: a 
adenosine desaminase (ADA). Estimula o crescimento dos cabelos e dos dentes. Na cosmetologia, é 
usado principalmente por sua ação anti-seborréica. A hiperseborréia está estreitamente relacionada 
com sensibilidade local de dihidrotestoterona, a qual é derivada da testoterona com 5 alfa redutase. 

O sebum excretado está em contato com micro-organismos, e a lipase aumenta a produção de ácidos 
graxos propiciando uma atividade pro-inflamatória. Esta ação regularizadora do Zinco sobre a secreção 
sebácea foi provada tanto em animais quanto em humanos. Em animais, uma deficiência de Zinco 
causa uma hipertrofia da glândula sebácea.

COMPOSIÇÃO (BASE SECA)
Cu..................... 0,15% da proteína complexada
Zn..................... 0,33% da proteína complexada
Mg.................... 2,61% da proteína complexada
Fe..................... 0,84% da proteína complexada
Si...................... 0,09% da proteína complexada
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Em humanos, a deficiência de zinco está sempre ligada a uma dermatite seborréica, que é totalmente 
reversível com um suplemento de zinco. Reduz a atividade da 5 alfa reductase e a produção bacterial 
de lipase.

O Zinco na sua forma biodisponível irá ajudar a melhorar a aparência saudável da pele, minimizando 
as linhas finas causadas pelo stress ambiental, normalizando a superfície da pele.

Cobre: o íon cúprico catalisa a formação de pontes de disulfeto que participam do processo de 
queratinização. Também catalisa a formação de colágeno, elastina e ácidos nucleicos. Catalisa 
também a formação de melanina, pois faz parte da tirosinase, um complexo proteico + cobre, que 
conseqüentemente, intervém na pigmentação da pele e dos cabelos. O cobre é essencial no trabalho da 
tiróide, catalisa reações antiinflamatórias.

Algumas metaloenzimas, tais como cytochrome oxidase e urinase, contém cobre. Cobre tem uma ação 
antiséptica e bacteriostática, que é notavelmente anti-estreptococal.

Age também sobre a Superóxido Dismutase e consequentemente favorece a neutralização dos radicais
livres.

O Cobre na sua forma biodisponível, é a chave para manter os sistemas de defesa da pele, ajudando-a 
no processo de queratinização normal.

Comprovações científicas

Estudo da atividade antioxidante do zinco na pele humana
ROSTAN et al, 2002, avaliaram a atividade antioxidante do Zinco na forma de íons divalente na pele. 
O estudo verificou que o zinco atua contra os danos causados pelos radicais livres, protege contra a 
radiação UV, contribui para as funções imunológicas da pele, minimizando o risco de câncer de pele.

Cosmetic composition based on zinc and cooper sulphates and sucralphate. Document Type and 
Number: United States Patent 20040156875 Kind Code: A1

De acordo com a patente, a associação dos minerais zinco e cobre em formulações tópicas tem efeito 
regenerador, cicatrizante e anti-inflamatório no tratamento da pele. É válido salientar que a patente 
testou o modelo de formulação em voluntários.

O estudo mostra uma revisão sobre os ativos mais eficazes no combate ao envelhecimento cronológico
da pele. Dentre os ativos que estimulam a síntese de colágeno na pele estão os minerais que além de 
estimularem colágeno, agem como antioxidantes.
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Comprovações de eficácia

DNA MICROARRAY – Estudo In Vitro
Uma solução com 5% de ION 2 Mineral foi aplicada a um modelo tecidual MatTeK constituído por 
queratinócitos e fibroblastos. Esse modelo apresenta perfil de expressão gênica similar à pele humana 
normal.

Eficácia comprovada na expressão gênica do DNA 
Ativação da expressão gênica de 8 genes responsáveis pela homeostasia cutânea
Eficácia na pele: aumento na adesão celular e melhora da estrutura e função barreira da pele. 

Ativação da expressão gênica de 8 genes responsáveis pela adesão das moléculas celulares
Eficácia na pele: Aumento da firmeza, organização e reparo do tecido cutâneo.

Ativação da expressão gênica de 6 genes responsáveis pelo metabolismo dos glicerofosfolipídeos
Eficácia na pele: Combate ao estresse oxidativo e manutenção dos sistemas de defesa da pele.

Ativação da expressão gênica de 15 genes envolvidos na estimulação dos fatores de crescimento 
ERE (Epiregulin) e IGF-1(Insulin-like growth factor) e ao processo de proliferação celular
Eficácia na pele: Auxilia no processo de proliferação celular; Estimula a epitelização; Estimula a 
reparação; Aumento da produção de colágeno. 

Inibição da expressão gênica de 22 genes neuroativos responsáveis pelo estresse
Eficácia na pele: Neurocosmético por moderar a resposta da pele ao estresse. 

Inibição da expressão gênica de 22 genes relacionados ao processo inflamatório
Eficácia na pele: inibição do processo inflamatório, promoção da homeostasia cutânea e modulação 
do nível de cálcio intracelular.

ESTUDO DA INIBIÇÃO DA FORMAÇÃO DE RUGAS – Estudo In Vitro
Mecanismo da Degradação do Colágeno e Formação da Ruga: O ativador de proteína (AP-1*) induz a 
produção da colagenase** pela ligação ao DNA no núcleo celular.

A seguir, a colagenase degrada o colágeno levando à formação de rugas.

*AP-1: complexo de proteínas produzido por estímulo como, por exemplo, radiação UV.
** Colagenase: enzima de degradação do colágeno.
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MÉTODO: ION 2 Mineral foi adicionado a fibroblastos humanos e as células irradiadas com UVA.
Após a irradiação, a quantidade de c-FOS*** foi determinada e a inibição de sua produção foi calculada.

A: ION 2 Mineral (+), irradiação UVA (+)
B: ION 2 Mineral (-), irradiação UVA (+)
C: ION 2 Mineral (-), irradiação UVA (-)
Inibição da produção de c-FOS (%) = {1-(A-C)/(BC)} x 100
*** c-FOS: um dos componentes de AP-1

Resultado
Observou-se redução significativa da produção de AP-1 quando se usou ION 2 Mineral.

CONTROLE DA OLEOSIDADE – Estudo In Vivo
Uma amostra foi aplicada à meia face, duas vezes ao dia (de manhã e à noite) durante quatro semanas. 
A quantidade de oleosidade foi medida por um Sebumeter™ (SM 810 PC, Courage and Khazaka, 
Eletronic GmbH). A variação nos valores resultantes do tratamento foi determinada pela proporção 
em relação à medida inicial:

PROPORÇÃO DE OLEOSIDADE = 

Obs: Todos os voluntários permaneceram 30 minutos em uma câmara de ambientação à 22ºC, 40% 
RH, onde todas as medidas foram feitas.

Material
Solução 1: 1% de ION 2 Mineral
Solução 2: 1% de Gluconato de Zinco
Solução 3: Água

Resultados
Observou-se redução significativa da oleosidade quando a solução com ION 2 Mineral.

VALOR DE OLEOSIDADE APÓS A APLICAÇÃO
VALOR DE OLEOSIDADE INICIAL

ION 2 Mineral

Água
Gluconato de Zinco

4 semanas
Mais eficiente

*:p<0.05

** Proporção entre os valores após a aplicação contra o valor inicial
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Principais Benefícios
• Otimiza a comunicação celular, ao nível da superfície da pele e ajuda a reconstruir e restaurar uma 

aparência jovial;
• Combina minerais + aminoácidos essenciais que asseguram os níveis de sinais elétricos biológicos 

similares a bioeletricidade natural da pele;
• Reparação e renovação celular;
• Diminuição de linhas finas e rugas de expressão;
• Melhora da textura da pele, firmeza e brilho;
• Promove maciez e suavidade;
• Ação anti-fadiga, anti-stress cutâneo;
• Promove ação anti-radical livre;
• Promove a homeostasia cutânea, estabilizando as funções fisiológicas da pele;
• Melhora o metabolismo energético do tecido cutâneo;
• Citoestimulante;
• Controla oleosidade excessiva da pele;
• Calmante.

Principais Aplicações
Produtos rejuvenescedores, anti-agings, firmadores, hidratantes, anti-stress cutâneo, anti-poluição, 
antioxidantes, pós-solar, acne, área dos olhos, regeneradores, revitalizantes, adstringentes, secativos, 
tonificantes, pós-procedimentos estéticos (limpeza de pele), pós-procedimentos médicos (peeling e 
lasers), produtos capilares.

Especificação
Aspecto: líquido 
Cor:  amarelado esverdeado a ambar
Odor:  característico
pH: 3,5 - 5,5

Dosagem Recomendada
A dosagem recomendada de utilização é de 2,0 – 8,0 %. Usado em séruns, géis, loções, géis-cremes e 
emulsões não-iônicas.

Recomendações de Estocagem
Deverá ser estocado hermeticamente fechado, ao abrigo de luz e calor. OBS.: Poderá ocorrer turbidez 
durante a estocagem, sem porém alterar as propriedades do produto.
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